
MINIKATECHEZE PRO STARŠÍ DĚTI 
10 - 15 let, starší školní věk, 2. stupeň ZŠ 5. - 9. třída, víceletá gymnázia 1. - 4. Třída 

 

SLOVNÍ KATECHEZE 

 

24. neděle v mezidobí cyklus B 
 

Ježíš vyšel se svými učedníky do vesnic u Césareje Filipovy. Cestou se ptal svých učedníků: „Za koho mě 
lidé pokládají?“ Řekli mu: „Za Jana Křtitele, jiní za Eliáše, jiní za jednoho z proroků.“ Zeptal se jich: „A 

za koho mě pokládáte vy?“ Petr mu odpověděl: „Ty jsi Mesiáš!“ Tu je přísně napomenul, aby to o něm 
nikomu neříkali. Potom je začal poučovat, že Syn člověka bude muset mnoho trpět, že bude zavržen 

od starších, velekněží a učitelů Zákona, že bude zabit, ale po třech dnech že vstane z mrtvých. A mluvil 
o tom otevřeně. Petr si ho vzal stranou a začal mu to rozmlouvat. On se však obrátil, pohleděl na 

učedníky a pokáral Petra: „Jdi mi z očí, satane! Neboť nemáš na mysli věci božské, ale lidské.“ Ježíš si 
zavolal lidi i své učedníky a řekl jim: „Kdo chce jít za mnou, ať zapře sám sebe, vezme svůj kříž a 
následuje mě! Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho, kdo však svůj život pro mě a pro 

evangelium ztratí, zachrání si ho.“ (Mk 8,27-35) 
 
 

Milí přátelé, v dnešním evangeliu jsme slyšeli otázku. „Za koho mě lidé 

považují?“ V době, kdy Pán Ježíš byl na této zemi, upínali Izraelité svou naději 

v Mesiáše, jako na vojevůdce, který vyžene nenáviděné Římany ze země a obnoví 

slávu Izraele, jako to bylo za časů krále Davida. Je to pochopitelné. Vždyť si o 

tom četli v synagogách a i proroci jim často připomínali, že Bůh jim pošle 

Zachránce. A Mesiáš přišel. Nebyl pomazaný olivovým olejem, kterým se na 

důkaz jejich poslání pomazávali kněží a poté králové. Byl pomazán Duchem sv. 

Lidé to mohli vidět na vlastní oči, když se po křtu Pána Ježíše otevřela nebesa a 

Duch sv. na Něho sestoupil. Nebo mohli vidět mnoho zázraků, které vykonal. 

Mohli se nasytit zázračně rozmnoženým chlebem. Přesto, podle slov učedníků 

v Ježíši lidé Mesiáše neviděli. Považovali ho za výjimečného člověka, možná za 

nějakého proroka, ale Mesiáš? To ne. Ten by přece nejedl s hříšníky a neodpouštěl 

by lidem, kteří si to podle nich nezaslouží. Ten by se přece držel přísně všech 

předpisů, které farizeové pro svou vlastní spásu zachovávali. Pán Ježíš tuto 

mylnou představu o něm učedníkům nijak nekomentuje. Naopak. Ptá se jich, za 

koho jej považují oni. Co odpověděl Petr? (nechte odpovědět děti) Petr říká: „Ty 

jsi Mesiáš“ Ale co to znamená? Ježíš to vzápětí vysvětluje. Boží Syn – Zachránce 

není žádným vojevůdcem ani králem. On svého a našeho vítězství dosáhne 

vlastním zničením, ponížením. Jak na to Petr reaguje? (nechte odpovědět děti) 

Takovou formu vítězství rázně odmítá. Jenže Ježíš se radikálně vydává touto 

cestou. Jen vlastní oběť vede k vítězství.  

A co Ty? Co Ty si o Mesiáši myslíš? Věříš mu, že láska a oběť překonají všechno 

zlé? Dokážeš i ty něco pro Ježíše obětovat? Trochu svého času? Trochu 

porozumění pro druhé? Dokážeš i Ty někdy prohrát proto, abys vyhrál sám nad 

sebou?  

 



MINIKATECHEZE PRO STARŠÍ DĚTI 
10 - 15 let, starší školní věk, 2. stupeň ZŠ 5. - 9. třída, víceletá gymnázia 1. - 4. třída 

 

SLOVNÍ KATECHEZE S POMŮCKOU 
Chcete-li zpestřit Vaše kázání pomůckou a tím zintenzivnit vjem jeho obsahu, 

doporučujeme použít pomůcku a využít aktivitu. 

 
24. neděle v mezidobí cyklus B 

 
Ježíš vyšel se svými učedníky do vesnic u Césareje Filipovy. Cestou se ptal svých učedníků: „Za koho mě 
lidé pokládají?“ Řekli mu: „Za Jana Křtitele, jiní za Eliáše, jiní za jednoho z proroků.“ Zeptal se jich: „A 

za koho mě pokládáte vy?“ Petr mu odpověděl: „Ty jsi Mesiáš!“ Tu je přísně napomenul, aby to o něm 
nikomu neříkali. Potom je začal poučovat, že Syn člověka bude muset mnoho trpět, že bude zavržen 

od starších, velekněží a učitelů Zákona, že bude zabit, ale po třech dnech že vstane z mrtvých. A mluvil 
o tom otevřeně. Petr si ho vzal stranou a začal mu to rozmlouvat. On se však obrátil, pohleděl na 

učedníky a pokáral Petra: „Jdi mi z očí, satane! Neboť nemáš na mysli věci božské, ale lidské.“ Ježíš si 
zavolal lidi i své učedníky a řekl jim: „Kdo chce jít za mnou, ať zapře sám sebe, vezme svůj kříž a 
následuje mě! Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho, kdo však svůj život pro mě a pro 

evangelium ztratí, zachrání si ho.“ (Mk 8,27-35) 
7,31-37) 

Pomůcky: Na papíru namalovaný velký otazník 

Milí přátelé, v dnešním evangeliu jsme slyšeli otázku. „Za koho mě lidé 

považují?“ V době, kdy Pán Ježíš byl na této zemi, upínali Izraelité svou naději 

v Mesiáše, jako na vojevůdce, který vyžene nenáviděné Římany ze země a obnoví 

slávu Izraele, jako to bylo za časů krále Davida. Je to pochopitelné. Vždyť si o 

tom četli v synagogách a i proroci jim často připomínali, že Bůh jim pošle 

Zachránce. A Mesiáš přišel. Nebyl pomazaný olivovým olejem, kterým se na 

důkaz jejich poslání pomazávali kněží a poté králové. Byl pomazán Duchem sv. 

Lidé to mohli vidět na vlastní oči, když se po křtu Pána Ježíše otevřela nebesa a 

Duch sv. na Něho sestoupil. Nebo mohli vidět mnoho zázraků, které vykonal. 

Mohli se nasytit zázračně rozmnoženým chlebem. Přesto, podle slov učedníků 

v Ježíši lidé Mesiáše neviděli. Považovali ho za výjimečného člověka, možná za 

nějakého proroka, ale Mesiáš? To ne. Ten by přece nejedl s hříšníky a neodpouštěl 

by lidem, kteří si to podle nich nezaslouží. Ten by se přece držel přísně všech 

předpisů, které farizeové pro svou vlastní spásu zachovávali. Pán Ježíš tuto 

mylnou představu o něm učedníkům nijak nekomentuje. Naopak. Ptá se jich, za 

koho jej považují oni. Co odpověděl Petr? (nechte odpovědět děti) Petr říká: „Ty 

jsi Mesiáš“ Ale co to znamená? Ježíš to vzápětí vysvětluje. Boží Syn – Zachránce 

není žádným vojevůdcem ani králem. On svého a našeho vítězství dosáhne 

vlastním zničením, ponížením. Jak na to Petr reaguje? (nechte odpovědět děti) 

Takovou formu vítězství rázně odmítá. Jenže Ježíš se radikálně vydává touto 

cestou. Jen vlastní oběť vede k vítězství. (Ukažte dětem otazník) 

A co Ty? Co Ty si o Mesiáši myslíš? Věříš mu, že láska a oběť překonají všechno 

zlé? Dokážeš i ty něco pro Ježíše obětovat? Trochu svého času? Trochu 

porozumění pro druhé? Dokážeš i Ty někdy prohrát proto, abys vyhrál sám nad 

sebou? (otazník položte pod kříž v kostele) 


